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Wstêp
Nauczanie ma³ych dzieci jest nie lada wyzwaniem.

Od pierwszej chwili trzeba daæ z siebie 110% zaanga¿o-
wania po to, aby dzieci zapamiêta³y z lekcji jak najwiê-
cej. Zaczynaj¹c pracê w szkole mia³am g³owê pe³n¹ po-
mys³ów, jednak nie do koñca zdawa³am sobie sprawê,
jak zorganizowaæ i przeprowadziæ lekcjê jêzyka angiel-
skiego, ³¹cz¹c elementy zabawowe z nauk¹ �czego��
zupe³nie nowego, czym by³ dla moich uczniów jêzyk an-
gielski.

Po przeprowadzeniu swoich pierwszych lekcji w kla-
sach I-III nie by³am w pe³ni usatysfakcjonowana. Szyb-
ko okaza³o siê, ¿e teoretyczne przygotowanie do zawo-
du to nie wszystko � powrót do literatury dotycz¹cej
nauczania ma³ych dzieci, rozmowy z do�wiadczonymi
nauczycielami rozja�ni³y sytuacjê. W ten sposób powsta³
pomys³ na ocenê popularnych gier w nauczaniu jêzyka
angielskiego przez moich uczniów i obserwacjê jego
efektów.

Jak wygl¹da³o badanie?
Badanie zosta³o przeprowadzone w szkole podsta-

wowej w klasach I-III. Polega³o na przeprowadzeniu
w ka¿dej z klas lekcji z elementami popularnych zabaw
w jêzyku angielskim. Uczniowie grali istotn¹ rolê w wy-
nikach przeprowadzonego eksperymentu. Na koniec ka¿-
dej z lekcji proszeni byli o ocenê zadania, jakie mieli do
wykonania, poprzez przyznanie mu od jednej do piêciu
gwiazdek. Punktacja zadañ by³a indywidualna, zale¿na
od ka¿dego ucznia. Zadania, którym dzieci przyzna³y
jedn¹ gwiazdk¹ by³y ma³o interesuj¹ce, za� piêæ gwiaz-
dek otrzymywa³y te, które okaza³y siê najbardziej inte-
resuj¹ce. Badanie by³o przeprowadzone w ci¹gu jedne-
go miesi¹ca, na grupie 46 uczniów. Poni¿sza tabela
zawiera liczbê uczniów w ka¿dej grupie:

Wyniki badania
Badanie zosta³o podzielone na trzy zadania, które

zosta³y przeprowadzone i ocenione przez uczniów we
wszystkich klasach.

Zadanie 1: Digi says�
Zabawa zosta³a nazwana na potrzeby podrêcznika,

który jest u¿ywany w tej szkole. Jest to English Quest,
w którym g³ówn¹ rolê odgrywa smok Digi. Jest to po-
pularna wersja gry Teddy Bear, która polega na wyko-
nywaniu przez maskotkê poleceñ wydawanych przez
nauczyciela, np.:
Digi � clap your hands!
Digi � turn around!
Digi � stand up!
Digi � sit down!
Digi � be quiet please!

Pocz¹tkowym etapem zabawy by³o tylko pokazy-
wanie przez maskotkê Digi poleceñ, za� pó�niej to
uczniowie wydawali polecenia Digiemu. Ocena tej gry
przez uczniów wygl¹da³a nastêpuj¹co:

Jak widaæ z powy¿szej tabeli, wyniki roz³o¿y³y siê
ró¿nie w zale¿no�ci od wieku i zainteresowañ uczniów.
Ciekawie roz³o¿y³y siê wyniki oceny zadania w klasie
II, gdzie znalaz³y siê tam dwa wyniki �wiadcz¹ce o tym,
i¿ by³o to ma³o interesuj¹ce zadanie. Piêcioro uczniów
uwa¿a to zadanie za �rednio interesuj¹ce, za� osiem osób
oceni³o je jako ciekawe i bardzo ciekawe. W klasie III
wyniki roz³o¿y³y siê na trzy oceny: uczniowie uwa¿aj¹,
i¿ jest to zadanie interesuj¹ce lub bardzo interesuj¹ce.
W tej klasie znajduje siê równie¿ ocena sze�ciorga
uczniów, którzy uwa¿aj¹ to zadanie za �rednio ciekawe.

Reasumuj¹c, autorka przypuszcza³a, i¿ ocena za-
dania bêdzie siê zmniejsza³a wraz z wiekiem uczniów,
co okaza³o siê nieprawd¹. Ocena zadania przez wszyst-
kich z badanej grupy wypad³a zadawalaj¹co. Tylko dwóm
uczniom nie podoba³o siê to zadanie w ogóle, 23,9%
uczniów oceni³o je jako �rednio ciekawe, za� 30,5% �
jako ciekawe. Niespe³na 20 uczniów przyzna³o temu
zadaniu piêæ gwiazdek, co oznacza i¿ by³o ono dla nich
bardzo interesuj¹ce.
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Zadanie 2: Memory
Gra niezwykle popularna nie tylko do nauki jêzyka

obcego. Uczniowie otrzymali zestaw 16 obrazków (po
8 takich samych) prezentuj¹cych poznane wcze�niej
przez nich s³ownictwo. Uczniowie nie tylko powtarzaj¹
s³ownictwo, ale równie¿ liczebniki. Wygrywa ten uczeñ,
który zna najwiêcej s³ówek. Ocenê tego zadania przed-
stawia poni¿szy wykres:

 Wyniki tego badania s¹ bardzo motywuj¹ce, po-
niewa¿ zdecydowana wiêkszo�æ z 46 badanych uczniów
ocenia pozytywnie grê. Jedynie 2,2% ocen z klasy III
uwa¿a, i¿ zadanie by³o ma³o interesuj¹ce. A¿ 41,3%
uczniów uwa¿a, i¿ Memory to gra ciekawa i zajmuj¹ca,
za� 56,5% uczniów oceni³o j¹ jako bardzo ciekaw¹.
Wyniki klasy I s¹ bardzo interesuj¹ce, poniewa¿ dla tej
grupy wiekowej by³o to najtrudniejsze zadanie: dzieci
musia³y po³¹czyæ umiejêtno�æ dobrej pamiêci ze znajo-
mo�ci¹ s³ownictwa w jêzyku angielskim. Mimo to zada-
nie zosta³o pozytywnie ocenione.

Zadanie 3: Find the card
Jest to gra, do której potrzebne s¹ minikarty obraz-

kowe. Nie trzeba korzystaæ z gotowych kart, które znaj-
dziemy w podrêczniku English Quest. Mo¿na je zrobiæ
wspólnie ze swoimi uczniami, niezale¿nie od tematyki
s³ownictwa, którym siê obecnie zajmujemy.

Zasady gry: dzieci uk³adaj¹ swoje karty w stosie,
obrazkami do do³u. Nauczyciel robi tak samo ze swo-
imi. Odkrywamy pierwsz¹ kartê i nauczyciel mówi, w za-
le¿no�ci co jest na niej, np. Let�s find eyes! Dzieci jak
najszybciej odkrywaj¹ swoj¹ kartê. Wygrywa pierwsza
osoba, która uniesie do góry odpowiedni¹ kartê i powie:
I�ve got eyes! Kolejnym etapem zabawy jest zaprosze-
nie uczniów do odkrywania kart z biurka nauczyciela
i mówienie kolegom, jakie karty maj¹ znale�æ.

Wyniki oceny tego zadania s¹ zró¿nicowane. A¿
21,6% uczniów na 46 badanych oceni³o to zadanie jako
nudne lub ma³o ciekawe. Równie¿ 21,6% uczniów oce-
ni³o grê jako �rednio ciekaw¹, za� 23,9% jako ciekaw¹
i 32,7% jako bardzo interesuj¹c¹. Szczególne problemy
pojawi³y siê w klasie I. Uczniowie mieli k³opot z nad¹-
¿eniem za tempem pracy oraz z mówieniem poprawnej
nazwy przedstawionego obrazka. Praca z dzieæmi z klasy
II i III przebiega³a podobnie, jednak wyniki oceny ró¿-
ni¹ siê od siebie do�æ znacz¹co. Mo¿e to wynikaæ z in-
dywidualnych upodobañ uczniów.

Zakoñczenie
Pomimo to, i¿ badanie ma ograniczenia (np. liczba

badanych uczniów lub liczba ocenianych æwiczeñ), oce-
niam je bardzo pozytywne. Pomog³o mi ono lepiej zro-
zumieæ potrzeby moich uczniów. Ponadto dzieci wyka-
zuj¹ siê wiêksz¹ ni¿ dotychczas aktywno�ci¹ i s¹
zmotywowane do nauki. Pomys³ nadawania gwiazdek
poszczególnym zadaniom równie¿ bardzo przypad³ im
do gustu. Czuj¹, ¿e maj¹ wp³yw na przebieg zajêæ oraz
chêtniej wracaj¹ do swoich ulubionych zadañ. ö

Honorata Jankowska
nauczyciel jêzyka angielskiego

w Szkole Podstawowej w Trzebielinie
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